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Het Koninkrijk België opent ereconsulaat in Timișoara 

 

 

Timișoara - maart 2021 Het eerste ereconsulaat van het Koninkrijk België in 

Roemenië wordt geopend in Timișoara. De nieuwe ereconsul is Ovidiu Șandor. Hij is 

bekend voor de ontwikkeling van grote stedelijke reconversieprojecten zoals het City 

Business Center of de ISHO-wijk in het centrum van de stad. Hij is ook betrokken bij 

het artistieke en culturele leven via de Stichting Art Encounters. 

 

De Belgische ambassadeur in Roemenië, Philippe Benoit, benadrukt: “Het Ereconsulaat 
in Timișoara zal integraal deel uitmaken van het Belgische netwerk in Roemenië. Het 
zal consulaire bijstand aan Belgische burgers verlenen en de economische en culturele 
betrekkingen tussen de twee landen ontwikkelen. Het nieuwe Ereconsulaat wil ook 
actief bijdragen aan het versterken van cohesie en van de wederzijdse kennis. Ik ben 
ervan overtuigd dat de heer Șandor zijn plichten trouw zal vervullen ten voordele van 
onze beiden landen en ik feliciteer hem nogmaals met zijn benoeming." 
 

De opening van het nieuwe ereconsulaat heeft ook een bijzonder symbolisch belang 

door de synergie die het creëert. België en Brussel staan synoniem voor Europese 

waarden, en Timișoara wordt terecht beschouwd als een van de meest Europese steden 

in Zuidoost-Europa. Als symbool van diversiteit en tolerantie is Brussel een belangrijk 

cultureel en artistiek centrum, een status die Timișoara ook nastreeft. 

 

De Ereconsul van België in Timișoara, Ovidiu Șandor wil dat de nieuwe consulaire 

aanwezigheid vooral op de economische en culturele samenwerking focust. "Er is een 
aanzienlijk aantal Belgische economische actoren aanwezig in onze regio, in 
verschillende domeinen en sectoren van strategisch belang. Het consulaat streeft naar 
samenwerking op artistiek, cultureel en academisch niveau. De inwoners van Timișoara 
hebben altijd sympathie getoond voor België en voor de waarden die dit land 
vertegenwoordigt. België,  één van de grondleggers van de Europese Unie wordt gezien 
als een voorbeeld van diversiteit en van de promotie van de Europese waarden".  
 

Ook Dominic Fritz, de burgemeester van Timișoara, spreekt zijn steun uit: “Het 
ereconsulaat van het Koninkrijk België te Timișoara getuigd van onze natuurlijke 
openheid voor de Europese waarden, een kenmerk dat specifiek is voor de bevolking 
van Timișoara. De geschiedenis van de banden tussen Roemenië en België telt bijna 
twee eeuwen, het eerste Belgische consulaat in Roemenië dateert uit 1838. Ik 
verwelkom dit initiatief, belangrijk vanuit diplomatiek oogpunt. Ik feliciteer de nieuwe 
consul Ovidiu Șandor en ik verzeker hem van mijn medewerking en die van de Stad 
Timișoara."  
 

De ereconsul voert zijn taak op vrijwillige basis uit in nauwe samenwerking met de 

Belgische ambassade in Boekarest. Het Ereconsulaat van het Koninkrijk België in 

Timișoara zal de judets Timiș, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara en Mehedinți bedienen. 

Het ereconsulaat is gelegen op de benedenverdieping van het ISHO-huis, in hetzelfde 

gebouw als de stichting Art Encounters, 46c Take Ionescu Boulevard. Het is telefonisch 

bereikbaar op 0371 33 63 63 of per e-mail op consulbeltimisoara@gmail.com en is 

open van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur.  
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Timișoara telt momenteel 3 beroepsconsulaten: Duitsland, Italië en Servië en 15 

ereconsulaten: Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Indië, de Republiek Noord-

Macedonië, Moldavië, Nederland, Peru, Spanje, Zweden, Tunesië, Hongarije, Polen en 

België. 


